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Beurzen  

De volgende kringavond 

De kringavonden van de Numismatische Kring Bloembollenstreek e.o. worden 
gehouden op de 2e dinsdag van de maanden september t/m juni 
in 't Poelhuys, Vivaldistraat 4, 2162 AA Lisse [Poelpolder]. 
We beginnen om 20:15 uur (zaal open om 19:00 uur). 
De eerstvolgende kringavond is dus op dinsdag 10 maart. 
  
  
 
 
  

Van het bestuur 

De redactie kan dan wel melding maken dat het 'voor deze keer' meenemen van 
introducés gratis is.... onzin natuurlijk: u mag introducés altijd gratis meenemen: we 
hopen uiteraard dat hierdoor het aantal actieve leden enorm toeneemt!! 
  
  

Van de redactie 

Na ruim 7 jaar dat ik het maandelijkse boekje en later de nieuwsbrief maakte bent u 
gewend om voor wat betreft de puzzel met behulp van mogelijk een lineaal woorden 
door te halen en zo de oplossing te vinden.... Vanaf deze maand treft u een geheel 
nieuw type puzzel aan waarbij een beroep wordt gedaan op uw kennis: lees vooral 
aandachtig de tolichtende tekst goed door!!  Succes!  
  
 
  

  

  

Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige 



 
Afdrukbare versie Puzzel  

De oplossing van de vorige puzzel: Negotiepenning 
  
De winnaar is: Dhr. Theo van Werkhoven 
  
We feliciteren de winnaar van harte en voor degene die niet gewonnen hebben, komt 
hier een nieuwe kans op een zilveren munt. 
Stuur de oplossing vóór de volgende kringavond naar: Num. Kring 
Bloembollenstreek e.o.; Postbus 238; 2160 AE  Lisse. 
Of geef uw fraaie kaart met oplossing af op de kringavond.  
  



 
  
   
 

Opbrengsten vorige veiling 

 
Afdrukbare versie Veilingopbrengsten  

  

Voor u gelezen......... 

Miljoenenjacht op Schiphol: bankbiljetten uit opengebarsten koffer vliegen in 
het rond 

11 december 2019, 16.15 uur 

Voor u gelezen door Sylvia Kater-Looman op: nhnieuws.nl 

De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen zondag op Schiphol een man 
aangehouden. Dat gebeurde nadat zijn koffer tijdens het lossen van het 
vliegtuig was opengebarsten en er zo'n 50.000 euro aan contanten in bleek te 
zitten.  

Toen de koffer openbarstte, viel een deel van het fortuin eruit. Ook de harde wind 
kreeg vat op de biljetten, waardoor een deel over het platform werd geblazen. De 
bagagemedewerkers meldden hun ontdekking bij Koninklijke Marechaussee, die bij 
inspectie van de koffer nog meer geld aantroffen.   



Aangehouden voor witwassen 

De eigenaar, een 30-jarige Albanees, kon niet uitleggen waarom hij met het fortuin in 
z'n koffer naar Nederland was gereisd. Daarop is hij aangehouden voor witwassen. 
Hij is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft bepaald dat de man 
voorlopig achter de tralies blijft.  

Valsemunterij 

Voor u, gelezen in de Telegraaf van 8 februari 2020 door Nel Molenaar 

SNEEK * Zes Friese jongeren zijn aangehouden vanwege het uitgeven van valse 
eurobiljetten bij winkels en maal-tijdbezorgers. Zij hebben de valse biljetten 20 en 50 
euro besteld bij webwinkels als AliExpress. Tieners zijn gearresteerd in onder meer 
Bolsward en Sneek. 

De politie verwacht dat er nog meer aanhoudingen worden verricht. Het is mogelijk 
om met een muisklik een koffer met vals geld te bestellen, echter het bezit daarvan 
kunnen vervelende gevolgen hebben, waarschuwt de school van een van de 
jongens volgens de Leeuwarder Courant. 

Vuilnisbak 

Voor u, gelezen door Nel Molenaar in de Telegraaf van 12 februari 2020 

Helaas, weer geen prijs. Een Amerikaanse man smeet zijn lot in de vuilnisbak en 
ging over tot de orde van de dag. Een dag later kreeg hij toch bedenkingen. Had hij 
de nummers wel goed gecheckt? Hij pakte de krant er nog eens bij en kreeg prompt 
een hartverzakking ; hij had zich vergist. 

Na koortsachtig graven in de vuilnisemmer vond hij gelukkig zijn lot terug: hij had 
100.000 dollar gewonnen! De man bleek per ongeluk de nummers van de verkeerde 
loterij te hebben gecheckt. 

Wijsheden over Nederlands Geld 

Wijsheden over Nederlands Geld 

(van H. ten Loo) 

Dubbeltje 

Een dubbeltje kan raar rollen:                               Het kan vreemd lopen       

Hij heeft meer dubbeltjes dan centen:                   Hij is rijk 

Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit    Wie arm geboren is zal 
niet        een kwartje:                                                           snel rijk worden 

Hij keert een dubbeltje driemaal om en gooit       Hij is zuinig, maar kan ook een 
gulden weg:                                                          verkwistende zijn              



Dat is rijkdom en een dubbeltje:                           Die twee kennen elkaar 

Hij moet een dubbeltje twee keer omdraaien:      Hij moet zuinig zijn 

Er worden heel wat dubbeltjes aan een               Er wordt heel wat geld verspild 
apenkont verkeken:                                                         

We kijken niet op een dubbeltje:                          Het mag wel wat kosten    

Wordt vervolgd…. 

  
  

  
  

Beurzen 

Helaas, door de wat late verschijning van deze nieuwsbrief zijn vele beurzen al 
gepasseerd.....  

 

voor contributie- en advertentietarieven 

voor formulier schriftelijk bieden 

voor formulier inzenden veilingkavels 

 

  

    
   
   
   



   
   
   
   
   
   
 
 
 

 


